Zápis
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice,
konaného dne 30. října 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ čp. 46
Č.j. 4/18
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Červinka Miroslav, Vacek Ondřej ing., Fuhrmannová
Zuzana, Sedláček Jan, Dragoun Jiří ing., Pinkas Martin, Vacek Josef (příloha č. 1)
Hosté: Ureš Petr ing., Jílková Jana, Kříž Jaroslav, Vogelová Eva
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce.
1) Ustavující zasedání ZO bylo zahájeno stávajícím starostou obce Jiřím Novákem (dále
jako „předsedající“) v 19:00 hodin přivítáním všech přítomných. Předsedající navrhl
určit ověřovatele zápisu Martina Pinkase a Josefa Vacka a zapisovatele Marii
Junkovou.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu Martina Pinkase a Josefa Vacka a zapisovatelku Marii
Junkovou.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední i elektronické desce. K návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy
na doplnění. Program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu zastupitelů
3. Volba starosty obce
4. Volba místostarosty obce
5. Volba finančního a kontrolního výboru obce
6. Diskuse
7. Závěr
ZO schvaluje program ustavujícího zasedání
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Předsedající vyzval předsedu volební komise, aby podal zprávu o výsledku voleb
v obci. Ing. Petr Ureš uvedl celkové počty hlasů za jednotlivé strany, jména nově
zvolených zastupitelů, jména náhradníků a informoval, že nebyl podán žádný návrh
na určení neplatnosti voleb nebo hlasování u Krajského soudu v Praze
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku voleb.
2) Složení slibu zastupitelů – předsedající přečetl slib stanovený dle zákona o obcích a
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3) Volba starosty obce
a) Pro volbu starosty a místostarosty byla navržena volební komise ve složení: ing. Petr
Ureš, Jana Jílková
ZO schvaluje volební komisi.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
b) Návrhová komise: navrženi všichni členové zastupitelstva obce
ZO schvaluje návrhovou komisi.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
c) Předsedající navrhl tajnou volbu starosty a místostarosty.
ZO schvaluje tajnou volbu starosty a místostarosty obce.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
d) Návrh kandidátů na starostu obce: Člen zastupitelstva Martin Pinkas navrhl zvolit do
funkce starosty Jiřího Nováka. Žádný jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 1
Jiří Novák přijal funkci starosty obce a bude pracovat jako neuvolněný starosta obce.
4) Volba místostarosty obce. Na místo místostarosty člen zastupitelstva Martin Pinkas
navrhl zvolit Marii Junkovou. Žádný jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 1
Marie Junková přijala funkci místostarosty obce a bude pracovat jako uvolněná
místostarostka obce.
5) Volba finančního a kontrolního výboru obce
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor dle
zákona o obcích, přičemž každý výbor bude mít 3 členy. Jiný návrh nebyl podán.
ZO schvaluje a souhlasí se zřízením finančního a kontrolního výboru po 3 členech.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
a) Volba finančního výboru
Předsedající Jiří Novák navrhl, aby předsedou finančního výboru byla zvolena Zuzana
Fuhrmannová a členové Josef Vacek a Jan Sedláček. Žádný jiný návrh nebyl podán.
ZO hlasováním rozhodli navržené kandidáty schválit.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
b) Volba kontrolního výboru
Předsedající Jiří Novák navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miroslav
Červinka a členové ing. Jiří Dragoun a Martin Pinkas. Žádný jiný návrh nebyl podán.
ZO hlasováním rozhodli navržené kandidáty schválit.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0

6) Diskuse
a) Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům obce dle zákona č. 99/2017 Sb. a
nařízení vlády č. 318/2017 – předsedající navrhl, aby neuvolněným zastupitelům byla
stanovena odměna za výkon funkce viz příloha č. 3.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané
neuplatnili žádná stanoviska.
ZO schvaluje a souhlasí s odměnami neuvolněných členů zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
b) Zůstatky na účtech obce (dle posledních výpisů): ČNB k 9.10.2018: 609.518.43 Kč,
Česká spořitelna, a.s. k 20.10.2018: 11.010.244,45 Kč.
ZO bere na vědomí zůstatky na účtech obce.
c) Adventní koncert a rozsvícení stromu 1. prosince 2018
d) Znak obce – nové návrhy – oslovit opět občany anketou.
7) Závěr – Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
4) Zveřejněná pozvánka o konání ustavujícího zasedání
Zápis byl vyhotoven dne 2.11.2018

Zapisovatelka: ……………………………………….. Ověřovatelé: ………………….…….…………………………..
Marie Junková
Martin Pinkas, Josef Vacek

Starosta obce:

………………………………
Jiří Novák

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 30.10.2018.
č.j. 4/18
1) ZO schvalují ověřovatele zápisu Martina Pinkase a Josefa Vacka a zapisovatelku Marii
Junkovou.
ZO schvalují program ustavujícího zasedání.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku voleb.
2) ZO splnili slib člena zastupitelstva a stvrdili to svým podpisem.
3) Volba starosty obce:
a) ZO schvaluje a souhlasí s volební komisí.
b) ZO schvaluje a souhlasí s návrhovou komisí.
c) ZO schvaluje a souhlasí s tajnou volbou starosty a místostarosty.
d) ZO schvaluje a souhlasí s výsledkem volby starosty (Jiří Novák), který bude pracovat
jako neuvolněný starosta.
4) ZO schvaluje a souhlasí s výsledkem volby místostarosty (Marie Junková), která bude
pracovat jako uvolněná místostarostka.
5) ZO schvaluje a souhlasí se zřízením finančního a kontrolního výboru po 3 členech.
a) ZO schvaluje a souhlasí s volbou finančního výboru.
b) ZO schvaluje a souhlasí s volbou kontrolního výboru.
6) Diskuse:
a) ZO schvaluje a souhlasí odměnami neuvolněných členů zastupitelstva obce.
b) ZO bere na vědomí zůstatky na účtech obce.
c) ZO bere na vědomí adventní koncert.
d) ZO bere na vědomí nové návrhy znaku obce a souhlasí s anketou mezi občany.

Ověřovatelé: …………………………………….…………………………..
Martin Pinkas, Josef Vacek

Starosta obce:

………………………………
Jiří Novák

